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Over de ledenraad
De ledenraad is een belangrijk orgaan binnen de NABV. Het staat gelijk aan de algemene ledenvergadering. Dit
betekent dat de ledenraad toezicht houdt op het bestuur van de NABV. In theorie betekent dit dat er een
voorjaars- en najaarsvergadering is waarin afstemming plaatsvindt over het te voeren of gevoerde beleid. In de
praktijk heeft de ledenraad vaker dan twee keer afstemming met het bestuur.
Over ledenraadsleden
Ledenraadsleden zijn direct gekozen door en voor de leden van de vereniging waardoor ze verantwoording
afleggen aan die leden. Het is niet gewenst dat ledenraadsleden enkel de belangen behartigen voor een kleine
achterban. De NABV streeft in haar ledenraad naar een gebalanceerde afspiegeling van regio’s, disciplines,
leeftijdsgroepen zodat de ledenraad ook echt al haar leden vertegenwoordigt.
Het mandaat van een ledenraadslid loopt drie jaar waarbij het tussentijds mogelijk is om op te stappen.
Taken en verantwoordelijkheden ledenraadslid (o.a.)







Toezicht uitoefenen op het bestuur;
Goedkeuren van reglementen;
Goedkeuren van jaarlijkse verslaglegging en verlenen décharge bestuur;
Benoemen, schorsen en ontslaan bestuursleden;
Voeling houden met achterban (weten wat er speelt);
Doelmatig en effectief deelnemen aan vergaderingen/bijeenkomsten;

Competenties
Een lid van de ledenraad:






Beschikt over goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden;
Weegt individuele belangen ten opzichte van het algemeen belang;
Kan samenwerken en overleggen met mede-raadsleden, bestuursleden en, of medewerkers;
Kan een mening vormen in soms complexe, bestuurlijke omgevingen;
Handelt ethisch en integer, en weet om te gaan met dilemma’s en conflicten.

Voorwaarden & eisen
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Minimaal MBO-werk en denkniveau;
Geen commerciële (neven)activiteiten die gerelateerd zijn aan de airsoftsport;
Geen eerste-, tweede- of derdegraads familierelatie of financiële afhankelijkheidsrelatie met andere
(kandidaat)ledenraadsleden of bestuur;
Bereid om alle ledenraadsvergaderingen bij te wonen;
Motivatie om voldoende tijd te besteden in (voorbereidende) werkzaamheden die volgen uit
lidmaatschap ledenraad;
Lid van de NABV.
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Inzet & Beloning
De ledenraad overlegt periodiek. Dat kan tweemaal per jaar zijn maar in de praktijk is dat vier tot zes keer per
jaar. De NABV stelt overlegruimte ter beschikking (NAC te Geldermalsen) en kent een onkostenregeling voor
ledenraadsleden.
Bijeenkomst van de ledenraad vinden, in de regel, plaats op zaterdagen, duren normaliter 4 tot 6 uren en vergen
daarnaast tijd aan voorbereiding.
Overig
Ledenraadsleden worden geacht zich te houden aan het reglement Gedragscode Ledenraad.
Vanuit het oogpunt van transparantie wordt kandidaten voor de functie van ledenraadslid gevraagd inzicht te
verschaffen in eventuele nevenactiviteiten binnen de airsoftsport en functies bij de NABV. Zitting nemen in
commissies van de NABV die (mede) beleid ontwikkelen wordt als strijdig gezien met het lidmaatschap van de
Ledenraad en is ongewenst.
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